
Udendørs konkurrence med motiverende samarbejde                

I det fri skaber vi ny energi og sætter praktisk samarbejde på 

dagens agenda. Vi udvælger øvelser, der underbygger jeres 

fokus, involverer alle og fremhæver det positive i jeres samspil. 

Gennem de praktiske udfordringer dyster I side om side i små 

teams, hvilket på én og samme gang booster motivationen i det 

store fællesskab samt øger den aktive tid for alle. 

Præg retningen for de enkelte konkurrencer og lad os tilføre 

overraskelserne, der giver jer den bedste helhedsoplevelse.

2 timer for 12 personer kr. 9.500,- / 20 personer kr. 12.500,-

3 timer for 12 personer kr. 10.160,- / 20 personer kr. 13.600,-

Pr. ekstra person ved 2 timer kr. 375,- / 3 timer kr. 430,-

Forår og sommer Lad den smukke natur danne rammen om 

mødebreaks og aktive pusterum. Måske følge de mange stier på 

mountainbike eller kickbike. Samles om havespil og 

bueskydning i parken. Prøve RIB sejlads eller Stand Up Paddle

på fjorden. Eller besøg Træskohage Fyr i kajak. 

Efterår og vinter Selvom vejret er koldere, kan de udendørs 

oplevelser stadig være at foretrække. Parken er klædt i alle 

farver; flyv med drage, få varmen med aktiv sudoku eller hyg jer 

med boldspil, stigegolf og frisbee golf. Pak jer ind i tæpper 

omkring bålet, nyd en god suppe eller bryg jeres egen kaffe.

På alle årstider kan I kombinere oplevelser ude og inde.

Tilbud efter ønske

Udendørs pointjagt med kurvejene som spilleplade                    

I 1900 slog Vejlefjord sanatorium for første gang dørene op for 

brystsyge patienter, og den unge læge og grundlægger Christian 

Saugman var ikke i tvivl om naturens helbredende kraft.

Med en tablet i hånden træder I nu i Saugmans fodspor og 

jagter point på de gamle kurveje. På skærmen har I fuldt 

overblik over de historiske checkpoints og kreative udfordringer, 

der automatisk toner frem i de GPS-aktive felter.

Oplevelsen er ideel som afbræk eller afslutning på mødet, fordi 

I både får frisk luft til hoved og krop samt mulighed for at 

fremhæve vigtige mødebudskaber i skræddersyede opgaver.

2 timer for 12 personer kr. 7.900,- / 20 personer kr. 10.500,-

Pr. ekstra person kr. 325,- / Skræddersyede opgaver kr. 2.500,-



I CoastZones verden betyder teambuilding oplevelser og 

udvikling og den værdiskabende forbindelse herimellem. 

Hotel Vejlefjord er en tæt samarbejdspartner gennem mange år, 

hvilket er jeres garanti for en givende helhedsoplevelse. Book 

jeres mødebreak og mærk selv udbyttet:

T +45 70 77 00 77 eller info@coastzone.dk

Lad os også mødes til en uforpligtende snak om andre 

anledninger. Vi hjælper jer med at gøre planer til virkelighed:

Medarbejderdage og workshops - Seminarer og strategiforløb 

Trivsel i hverdagen - Leder- og medarbejderudvikling         

Kickoff og events - Onboarding og re-boarding 

Bevægelse i mennesker                                                         

Udvikling er en proaktiv proces, der kræver vedvarende fokus 

og målrettede skridt. Vi kan sagtens plante sunde frø over et 

par timer, men en solid grobund for udvikling skabes over tid.

Den praktiske læringsform, også kaldet experiential learning, er 

grundlæggende for vores arbejdsmåde. Uanset hvor I står og 

hvor I gerne vil hen, hjælper vi med at definere målet og vejen. 

Med omhu udvælger og bruger vi veldokumenterede værktøjer 

og anerkendte programmer fx Everything DiSC®, Goal Map, The 

Five Behaviors of a Cohesive Team®, High Performance Team og 

LEGO® SERIOUS PLAY®.

Mennesker i bevægelse                                                                 

Året rundt kan I dele energien i vores oplevelser på Hotel 

Vejlefjord og tage værdien af dem med videre.

Vi bringer mennesker i spil. Involverer og motiverer, former og 

forvandler. Ved at fremhæve det stærke i jeres forskelligheder 

skabes tættere relationer.

Vores arbejde med mennesker bygger på praksis og passion. 

Alle instruktører er uddannede på CoastZone Academy, og 

sikrer en tryg og professionel oplevelse for alle. 


